
BIJLAGE  II 
 
Lijst van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die steeds, in de vereiste 
hoeveelheden in bulk en/of onder farmaceutische vorm waarvan zij het enige actief 
bestanddeel uitmaken, voorhanden moeten zijn in de apotheken 
 

Acetylcysteïne 1,5 g injecteerbaar  

Acetylsalicylzuur 100 g waarvan een deel met directe 
werking  

Actieve kool 200 g  

Adrenaline  10 mg injecteerbaar  

Antiseptische oplossing in eenheidsdosis  5 doses 

Amoxicilline 3 g injecteerbaar  

Ascorbinezuur 5 g injecteerbaar  

Atropine  2 g waarvan 20 mg injecteerbaar  

Benzodiazepine voor orale toediening, halflangwerkend 200 mg  

Calcium (calciumglubionaat of een ander calciumzout) 5ampullen met 90 mg calcium  
 (injecteerbaar)  

Cefuroxime 1,5 g injecteerbaar  

Dexamethason of betamethason  100 mg waarvan 10 mg injecteerbaar  

Diazepam 60 mg injecteerbaar  

Diclofenac 450 mg injecteerbaar  

Digoxine 5 mg in tabletten  

Erythromycine of derivaten 10 g  

Furosemide of een ander lisdiureticum 3 g waarvan 80 mg injecteerbaar  

Fysiologisch serum voor injectiepreparaten  10 flesjes van 100 ml  
 en 10 flesjes van 10 ml  

Fytomenadion 50 mg injecteerbaar  

Glucagon 1 mg injecteerbaar  

Glucose 15 g injecteerbaar  

Haloperidol 10 mg injecteerbaar  

Heparines onder normale vorm met laag moleculair gewicht  100.000 I.E. injecteerbaar  

Insulines (injectieoplossing) met snelle werking 5.000 I.E. 

Ipecapoeder of gelijkwaardig ipecaproduct onder de vorm van  
een tinctuur of siroop 25 g  



Ipratropium 1 doseeraërosol  

Isosorbidedinitraat voor sublinguale of orale toediening  
of voor injectie  250 mg  

Kaliumjodide 500 g  

Kinine  5 g  

Lidocaïnehydrochloride 200 mg 20 mg/ml injecteerbaar  

Lorazepam 20 mg injecteerbaar  

Methylergometrine 1 mg injecteerbaar  

Methylprednisolon 400 mg en 125 mg injecteerbaar  

Metoclopramide 60 mg injecteerbaar  

Morfine  2 g en 100 mg injecteerbaar  

Nitroglycerine of gelijkwaardig nitraat voor toediening in aërosol  
en/of voor sublinguale toediening 80 mg  

Paracetamol 100 g 

Perfusievloeistof  1  
(glucose 5 % fysiologisch 100 ml en 500 ml)  

Promethazine 250 mg injecteerbaar  

Protaminesulfaat 50 mg injecteerbaar  

Rifampicine  2 g  

Salbutamol 1 doseeraërosol  

Tramadol  500 mg injecteerbaar  

Verapamil 25 mg injecteerbaar  

Water voor injecties 200 ml  

 

Medische hulpmiddelen  Hoeveelheid  

Steriele naalden IM 21G en IV/SC 23G  12 van elk  

Naalden trocart 18G1 1/2  2  

Steriele injectiespuiten van 1 ml, 2 ml, 10 ml en 20 ml  5 van elk  

Spuiten voor sondevoeding van 60 ml  2  

Perifere, korte katheders met kraan CH 20 en 24  5  

Expansiekamer voor volwassenen en voor baby's  1 van elk 

Endotracheale tube nr. 5  1  



Perfussiesets  5  

Steriele kompressen van verschillende afmetingen  25  

Maagsonde CH 12  1  

Masker in zakformaat  10  

Rectale canule  1  

Lange blaassonde CH 16  1  

Kleefband 2 cm  5 

Doorschijnend kleefverband, klein model  1  

Steriele kleefstrookjes voor het aaneenhechten van de huid 
(groot formaat)  1 verpakking van 5  

Crêpeverband  1  

Handschoenen S/M/L en maskers voor onderzoek 5  

Steriele handschoenen voor chirurgie,  
niet gepoederd (medium)  3 paar  

Kraan met drie wegen  1  

Klem  1  

Koortsthermometers  3  

Deze medische hulpmiddelen mogen geen latex bevatten.  
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